Nieuwsbrief Plantin en Moretuslei

Belijningswerken tussen stadspark en spoorwegbrug op woensdag 8
januari vanaf 22 uur
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over
de werken langs de Plantin en Moretuslei.
Eerst en vooral willen wij je nog een gezond en gelukkig nieuw jaar wensen. Ook wij
genoten van een deugddoend verlof en zijn opnieuw klaar om de handen uit de mouwen te
steken. Deze week hervat de aannemer zijn werkzaamheden aan de noordzijde van de
rijweg, tussen de Provinciestraat en de Quinten Matsijslei (fase 3). De nutswerken worden
verder uitgevoerd vanaf de Raafstraat richting de Singel.
Belijningswerken
Op woensdag 8 januari plannen we bijkomend belijningswerken voor de tijdelijke
werfmarkeringen in de huidige fase. Concreet zal de volle gele lijn tussen het stadspark en
de spoorwegbrug opnieuw geschilderd worden. De gele lijn is op dit moment immers niet
meer goed zichtbaar.
De belijningswerken starten om 22 uur ’s avonds en zullen vermoedelijk, mits goede
weersomstandigheden, een viertal uren duren. De rijstrook staduitwaarts, tussen het
stadspark en de Simonsstraat (spoorwegbrug), wordt daarbij volledig afgesloten. Ook de
Mercatorstraat wordt ter hoogte van de Plantin en Moretuslei tijdelijk dichtgezet. Op die
manier kan de aannemer veilig werken en kan de belijning opdrogen.
Verkeer staduitwaarts (richting Singel/station) volgt vanaf het stadspark een korte
omleiding via de Charlottalei, Belgiëlei en de Van Den Nestlei. De rijstrook richting het
centrum blijft toegankelijk.
Nog vragen?
Alle informatie over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei vind je op
www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.
Met vragen over de nutswerken kan je terecht bij dhr. Bjorn Bril, werfcoördinator bij Fluvius,
via mail op bjorn.bril@fluvius.be of telefonisch via 078 35 35 34.
Vragen over de riolerings- en wegeniswerken langs de Plantin en Moretuslei? Contacteer
uw bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of
telefonisch via 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).

